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Styrelsen!
Lilian Togelius Ordförande
Jukka Vänttinen vice ordförande
Anders Franzén kassör
Monix Sjölin Sekreterare och invalsnämnd
Carl-Johan Blomquist
Jan-Bertil Nordström
Agneta Sofiadotter
Ella Ekman klubbmästare, tillsammans med ordförande
Gisela Eriksson Suppleant

Det blev ett mycket trevligt årsmöte i KKV Monumentals och Konstitutets
lokaler på Bragegatan i Malmö den 27 mars
Bertil avtackades med hedersbasker och fiskespö.
Tage Nilsson delade ut stipendiet som i år gick till Jon Åkerlind och Bertil Petersson
En liten frågesport ‘Gissa fisken’ vanns även den av Bertil
Nu ser vi fram mot en skön vår och sommar då planerna på att vårda Fridhem är prio ett
för några av oss arbetsvilliga. Vi söker både medarbetare och publik. Kanske blir det en
riktigt pampig invigning av toaletten när den är klar!
Tänk på att även ni som bor spridda i skåne kan i klubbens
namn ordna en sammankomst för något ändamål. Så enkelt
som en picknick, utflykt eller öppet hus.
Fina bilder kan mailas eller inom snar framtid läggas in på
klubbens facebookgrupp som också blir en till möjlighet
till kommunikation. Hoppas påskrundorna går som på räls!
I brist på satirteckning lägger jag in en vårfågel.
Vi hoppas fler ska vilja bli medlemmar, Då gäller samma
kriterier som KRO har för inval. Locka fler!

MEDLEMSAVGIFT endast för antagna:
Medlemsavgift för skånska konstnärsklubbens medlemmar är 250 kr och betalas in på PG
148436-9
Betalningsmottagare Skånska konstnärsklubben. Ange Ditt namn och ”Årsavgift 2015”.
Fram till Årsmötet är Jukka Vänttinen ordförande i klubben.
Vem har fyllt 80? Kan vara svårt för oss nya att veta. Berätta så är du avgiftsbefriad.
Var noga med att själv notera betalning i tillfälle av framtida glömska.
Icke betalande sorteras succesivt ur medlemslistan men meddela gärna själv via mail.

Skånska konstnärsklubbens plats i solen, Fridhem väntar.

Öppning och vårstädning, 24-26 April.
En utflykt med övernattningsmöjligheter i mån av plats. Eller passa på, kom
förbi en kortare stund!
Ingå i ett arbetslag, i ett sällskapslag, eller kom som solitär. Inget arbetskrav!
Fridhem tillhör oss alla.

Fira midsommar tillsammans! Helgen vecka 25: Fredag19, lördag
20, sönd 21 juni. Alla välkomna, men sovplatser förbokas med Lilian.
Malmö Stadsparker bjuder på picknickplats i kvällssolen vad det lider
Håll utkik efter anrop från Jukka och Jon när värmen kommit på riktigt.

För information kring vilka veckor som bokats, vad det kostar och
förhållningssätt kring det, se hemsidan, fliken Fridhem - Boka.
Matisse -är lösenordet när det efterfrågas
Idérik? dela med dig! Berätta vad du vill att klubben ska göra och vad du kan göra
för klubben. I mån av frivilliga fixare och medlöpare blir vi kanske en sportigare,
mättare, mer upplyst sammanslutning.

skanskakonstnarsklubben.se
mail: sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se

För att inte administrationen ska bli mer än den måste är det bra om alla vi håller koll på
egna betalningar, och meddelar oss efter bästa förmåga om det är något. Det blir en grupp
på Facebook också. Lättast om ni söker rätt på den för anslutning.

